OR-I.0057.16.2016
Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 20 września 2016 roku
do dnia 17 października 2016 roku
I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:
1.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowej najemczyni:
1) lokal mieszkalny nr 10 położony na III piętrze budynku przy ul. Górnej 30
w Cieszynie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.
34,50 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 3450/175371
oraz oddano w użytkowanie wieczyste na 85 lat, tj. do dnia 5 grudnia 2101 roku udział
do 3450/175371 części działki nr 10/2 obr. 53 o pow. 546 m², obj. księgą wieczystą
Nr BB1C/00036381/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przyznano bonifikatę
w wysokości 65% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, przy czym wartość lokalu
wraz z wartością udziału w gruncie wynosi 95.784,00 zł (wartość lokalu w wysokości
94.468,00 zł + wartość udziału do gruntu w wys. 1.316,00 zł). Sprzedano opisany
lokal mieszkalny za cenę 33.205,43 zł, która obejmuje: cenę lokalu w wys. 33.063,80
zł, pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wys. 141,63 zł (115,15 zł + 23%
VAT w wys. 26,48 zł), stanowiącą 25% ceny gruntu + VAT. Ustalono opłaty roczne za
użytkowanie wieczyste w wys. 16,19 zł (13,16 zł + 23% VAT w wys. 3,03 z l), stanowiące
1% ceny gruntu + VAT. (Zarządzenie Nr 0050.476.2016 z dnia 21.09.2016 roku),
2) lokal mieszkalny nr 13 położony na III piętrze budynku przy ul. Bielskiej 45
w Cieszynie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.
52,00 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 86 lat, tj. do dnia 27 czerwca
2102 roku udziału do działki nr 136/1 obr. 41 o pow. 1102 m² w 5200/113100 części,
obj. księgą wieczystą Nr BB1C/00052491/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie o wartości
142.461,00 zł (wartość lokalu w wysokości 136.358,00 + wartość udziału do gruntu
w wys. 6.103,00 zł) ustalając, ze udział dotyczy także części wspólnych budynku, po
przyznaniu bonifikaty w wysokości 65% za cenę 48.382,13 zł. Cena obejmuje: cenę
lokalu w wys. 47.725,30 zł, pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wys.
656,83 zł (534,01 zł + 23% VAT w wys. 122,82 zł), stanowiącą 25% ceny gruntu +VAT.
Ustalono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w wys. 75,07 zł (61,03 zł + 23% VAT
w wys. 14,04 zł), stanowiące 1% ceny gruntu + VAT. Na wniosek nabywcy rozłożono
spłatę należności w kwocie 48.382,13 zł na 2 raty, tj. I rata w kwocie 28.382,13 zł.
Zbywana nieruchomość została obciążona hipoteką na rzecz Gminy Cieszyn do
sumy 21.000,00 zł zabezpieczającej spłatę reszty ceny sprzedaży w kwocie 20.000,00
zł wraz z oprocentowaniem, odsetkami za opóźnienie, odsetkami zwłoki i kosztami
postępowania (Zarządzenie Nr 0050.488.2016 z dnia 28.09.2016 roku),
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3) lokal mieszkalny nr 10 położony na II piętrze budynku przy ul. Stalmacha 4
w Cieszynie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.
82,32 m² oraz piwnicy o pow. 7,07 m² i komórki na II piętrze o pow. 3,11 m² wraz
z udziałem do działki nr 35/1 obr. 44 o pow. 547 m² w 9250/76470 części, obj. KW
Nr BB1C/00000362/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie o wartości 248.048,00 zł
(wartość lokalu w wys. 238.691,00 zł + wartość udziału do gruntu w wys. 9.357,00 zł)
ustalając, ze udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu
bonifikaty w wysokości 80% za cenę 49.609,60 zł, która obejmuje: cenę lokalu
w wys. 47.738,20 zł, cenę udziału do gruntu w wys. 1.871,40 zł (Zarządzenie
Nr 0050.504.2016 z dnia 5.10.2016 roku),
4) lokal mieszkalny nr 11 położony na parterze budynku przy ul. Ks. Tomanka 8
w Cieszynie, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.
35,60 m² oraz piwnicy o pow. 5,59 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na
82 lata, tj. do dnia 17 marca 2098 roku udziału do działki nr 8/31 obr. 52 o pow. 361 m²
w 4119/89183 części, obj. KW Nr BB1C/00049361/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie
o wartości 102.566,00 zł (wartość lokalu w wys. 100.511,00 zł + wartość udziału do
gruntu w wys. 2.055,00 zł) ustalając, ze udział dotyczy także części wspólnych
budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 54% za cenę 46.525,75 zł, która
obejmuje: cenę lokalu w wys. 46.235,06 zł, pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste
w wys. 290,69 zł. Ustalono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w wys. 25,28 zł
(Zarządzenie Nr 0050.511.2016 z dnia 10.102.106 roku).
2. Postanowiono przeprowadzić negocjacje w sprawie nabycia w drodze umowy od osoby
fizycznej udziału 5/48 części i osoby fizycznej udziału 1/48 części do działek nr 46/1
i 46/2 obr. 21 o łącznej pow. 0,0451 ha, obj. księgą wieczystą nr BB1C/00006190/8,
położonych w Cieszynie przy ul. Skrajnej, z przeznaczeniem na urządzenie gminnej
drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Upoważniono Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do
przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia w/wym. gruntu, przyjmując możliwość
negocjacji do 50 zł/m² (Zarządzenie Nr 0050.502.2016 z dnia 5.10.2016 roku).
3. Zatwierdzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,
a obejmujący:
1) lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Olszaka 1 w Cieszynie oraz
udział do gruntu działki i części wspólnych budynku w 9623/176894 części.
(Zarządzenie Nr 0050.503.2016 z dnia 5.10.2016 roku),
2) nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Bucewicza, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 3/29 obr. 30 o pow. 0,0018 ha zapisaną w
księdze wieczystej nr BB1C/00077517/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie
(Zarządzenie Nr 0050.510.2016 z dnia 10.10.2016 roku).
3) lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszynie oraz
udział do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3590/159600 części
(Zarządzenie Nr 0050.534.2016 z dnia 17.10.2016 roku),
Informacje o wywieszeniu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w „Wiadomościach Ratuszowych”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
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w Cieszynie i na tablicy ogłoszeń – Rynek 1.

4. Zatwierdzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

5.

6.

7.

8.

w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,
a obejmujący nieruchomości położone w Cieszynie przy ul. Mickiewicza oznaczone
w ewidencji gruntów jako działka nr 2/113 obr. 57 o pow. 0,0387 ha zabudowana
budynkiem
rekreacyjno-gospodarczym
zapisana
w
księdze
wieczystej
nr BB1C/00103219/8 Sadu Rejonowego w Cieszynie oraz działka nr 2/107 obr. 57 o pow.
0,0415 ha w udziale do 1/14 części, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103213/6
Sądu Rejonowego w Cieszynie. Informację o wywieszeniu podano do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach Ratuszowych”, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na tablicy ogłoszeń – Rynek 1.
(Zarządzenie Nr 0050.508.2016 z dnia 10.10.2016 roku),
Zatwierdzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,
a obejmujący nieruchomości gruntowe położone w Cieszynie przy ul. Skrzypka
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki obrębu 13 o numerach:
a) 16/11 pow. 0,0017 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00053003/5 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
b) 14/54 o pow. 0,0352 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00077343/4 Sądu
Rejonowego w Cieszynie.
Informację o wywieszeniu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w „Wiadomościach Ratuszowych”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie i na tablicy ogłoszeń – Rynek 1.
(Zarządzenie Nr 0050.509.2016 z dnia 10.10.2016 roku).
Postanowiono nie wyrazić zgody osobie fizycznej na wydzierżawienie części działki
nr 42 obr. 41 położonej przy ul. Garncarskiej w Cieszynie z przeznaczeniem na
lokalizację punktu gastronomicznego (Zarządzenie Nr 0050.533.2016 z dnia 17.10.2016
roku).
Nabyto do gminnego zasobu od osób fizycznych udział 5/48 części w działkach o nr 46/1
i 46/2 obr. 21 o łącznej pow. 0,0451 ha, obj. księgą wieczystą nr BB1C/00006190/8, za
kwotę 1.900,00 zł położonych w Cieszynie przy ul. Skrajnej, z przeznaczeniem na
urządzenie gminnej drogi publicznej (Zarządzenie Nr 0050.536.2016 z dnia 17.10.2016
roku).
Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu ograniczonego, a obejmujący:
1) nieruchomość położoną w Cieszynie w rejonie ulicy Frysztackiej, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działki obrębu 64: nr 117/1 o p0w. 1,0195 ha i nr 118/1 o pow.
0,4032 ha (łączna pow. 1,4227 ha) zapisane w księdze wieczystej BB1C/00026581/2
Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.535.2016 z dnia 17.10.2016 roku),
2) niżej wymienione nieruchomości położone w Cieszynie przy ul. Mickiewicza,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki obrębu 57 nr:
a) 2/100 o pow. 397 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103206/4 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
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b) 2/102 o pow. 382 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103208/8 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
c) 2/105 o pow. 341 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103211/2 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
d) 2/106 o pow. 380 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103212/9 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
e) 2/108 o pow. 585 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103214/3 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
f) 2/109 o pow. 361 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103215/0 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
g) 2/110 o pow. 515 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103216/7 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
h) 2/111 o pow. 611 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103217/4 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
i) 2/112 o pow. 370 m2 zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00103218/1 Sądu
Rejonowego w Cieszynie,
zabudowane budynkami rekreacyjno-gospodarczymi wraz z udziałami po 1/14 części do
niezabudowanej działki nr 2/107 obr. 57 o pow. 0,0415 ha stanowiącej dojście do
kompleksu 14 działek przy ul. Mickiewicza, zapisanej w księdze wieczystej
nr BB1C/00103213/6 Sądu Rejonowego
w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.537.2016
z dnia 17.101.2016 roku).
Informację o wywieszeniu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w ,,Wiadomościach Ratuszowych”, na tablicy ogłoszeń - Rynek 1 oraz na stronach
internetowych tut. Urzędu.
9. Rozwiązano za miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy dzierżawy nr:
1) GN.8.72243-00069/10/11 z dnia 11 maja 2011 r. CRU 245/GN/2011) zawartą z osobami
fizycznymi, dotyczącą gruntu o pow. 45,5 m² położonego w Cieszynie w rejonie ulic
Zaleskiego i Lipowej w Cieszynie, stanowiącego część działki nr 78 obr. 40 o pow. 952
m² obj. KW nr BB1C/00052457/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (po podziale dz. 78/2
obr. 40),
2) GN.8.72243-00069/10/11 z dnia 11 maja 2011 r. (CRU 244/GN/2011) zawartą z osobą
fizyczną, dotycząca gruntu o pow. 60 m² położonego w Cieszynie w rejonie ulic
Zaleskiego i Lipowej w Cieszynie, stanowiącego części działki 78 obr. 40 o pow. 952
m² obj. KW nr BB1C/00052467/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (po podziale dz. 78/2
obr. 40) (Zarządzenie Nr 0050.539.2016 z dnia 17.10.2016 roku).
10. Odmówiono osobom fizycznym wydzierżawienia części gruntu oznaczonego jako
działka nr 78/2 obr. 40 o powierzchni 952 m², obj. KW nr BB1C/00052457/5 Sądu
Rejonowego w Cieszynie, położonego w rejonie ul. Zaleskiego i Lipowej w Cieszynie
(Zarządzenie Nr 0050.540.2016 z dnia 17.10.2016 roku).
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II. W zakresie ochrony środowiska:
1.

Wyrażono zgodę na usunięcie:
1) przez Miejski Zarząd Dróg, Cieszyn, ul. Liburnia 4, drzew (wierzba biała, robinia
biała), rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.477.2016 z dnia 21.09.2016 roku),
2) przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wąskiej 2, drzewa (świerk kłujący),
rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 2, na działce nr 8/110 obr. 52
stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w dzierżawę Wspólnocie
Mieszkaniowej przy ul. Wąskiej 2 (Zarządzenie Nr 0050.489.2016 z dnia 28 września
2016 roku),
3) przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Puńcowskiej 38 w Cieszynie, drzew (trzy
topole), rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Puńcowskiej 38, na działce
nr 2/138 obr. 38, stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w dzierżawę
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Puńcowskiej 38 (Zarządzenie Nr 0050.490.2016
z dnia 28.09.2016 roku),
4) przez Wspólnotę Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszynie, drzewa (jarząb
pospolity), rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia 1, na działce
nr 8/108 obr. 52, stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w dzierżawę
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 1 (Zarządzenie Nr 0050.491.2016
z dnia 28.09.2016 roku),
5) drzewa (jesion wyniosły), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi
działka nr 97 obr. 43 przy ul. Nowe Miasto 25, będąca własnością Gminy Cieszyn,
w administracji Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. (Zarządzenie
Nr 0050.500.2016 z dnia 3.10.2016 roku),
6) przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie, drzewa (wierzba
iwa), rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia 9, na działce
nr 8/120 obr. 52, stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w dzierżawę
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 9 (Zarządzenie Nr 0050.524.2016
z dnia 12.10.2016 roku),
7) Przez Towarzystwo Sportowe „Piast” Cieszyn, drzew (buk zwyczajny, trzy lipy
drobnolistne), rosnących na nieruchomości położonej przy Al. Łyska 16, na działce
5/1 obr. 61, stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w dzierżawę Towarzystwu
Sportowemu „Piast” Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.525.2016 z dnia 12.10.2016 roku),
2. Nie wyrażono zgody na usunięcie przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wąskiej 2,
drzew (dwa świerki kłujące), rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 2,
na działce nr 8/110 obr. 52 stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w dzierżawę
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wąskiej 2 (Zarządzenie Nr 0050.489.2016 z dnia
28.09.2016 roku).
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III. W zakresie zamówień publicznych:
1.

2.

3.

4.

5.

Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest „Kompleksowa modernizacja budynku
administracyjnego Kochanowskiego 14”, o wartości większej od wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro, powołano Komisję Przetargową w składzie:
1) Paweł Jakubowicz – Przewodniczący Komisji,
2) Arkadiusz Smoczyński – Członek Komisji,
3) Elżbieta Wagner-Gąsior – Członek Komisji,
4) Zbigniew Huczała – Członek Komisji.
(Zarządzenie Nr 0050.475.2016 z dnia 21.09.2016 roku).
Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego w Cieszynie”, o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 5.225.000,00 euro, powołano komisję przetargową, którą
zobowiązano do działania zgodnie z Regulaminem wewnętrznym pracy Komisji
przetargowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.493.2016 z dnia
28.09.2016 roku).
Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego
Kochanowskiego 14 zatwierdzono tryb przetargu nieograniczonego i treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz polecono zamieścić ogłoszenie o przetargu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego, na
stronie internetowej zamawiającego (Zarządzenie Nr 0050.498.2016 z dnia 3 .10.2016
roku).
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na renowację i konserwację 16 ksiąg urodzeń
Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie oraz sporządzenie skorowidzów alfabetycznych
dla 4 ksiąg urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie, postanowiono wybrać ofertę
firmy Conservatio Cieszyn, Anna Fedrizzi-Szostok, ul. Wyzwolenia 7, 43-410
Zebrzydowice oraz postanowiono zawrzeć umowę z wyżej wymieniona firmą
(Zarządzenie Nr 0050.501.2016 z dnia 3.10.2016 roku).
Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta
Cieszyna, o wartości większej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000,00
euro, powołano Komisję przetargową w składzie:
1) Aleksander Dorda
– Przewodniczący komisji,
2) Paweł Jakubowicz
– Sekretarz komisji
3) Anna Jurczyk
– Członek komisji
4) Beata Dadej
– Członek Komisji
5) Bożena Moj
– Członek Komisji,
6) Beata Sobik
– Członek Komisji,
(Zarządzenie Nr 0050.512.2016 z dnia 10.10.2016 roku).
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6. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie
zatwierdzono tryb przetargu nieograniczonego i treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz polecono zamieścić ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej
zamawiającego (Zarządzenie Nr 0050.513.2016 z dnia 10.10.2016 roku).
7. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja boiska
sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie:
1) wybrano ofertę złożoną przez Pana Leszka Kułaka, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Leszek Kułak-Budownictwo Sportowe, Inżynieria
Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna z ceną brutto w wysokości
597.000,00 złotych i okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy, jako
najkorzystniejszą.
2) Postanowiono udzielić zamówienia Panu Leszkowi Kułakowi, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Kułak-Budownictwo Sportowe,
Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.
(Zarządzenie Nr 0050.521.2016 z dnia 12.10.2016 roku).
IV. W zakresie spraw finansowych:
1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
1) Dochody po zmianach wynoszą 148.681.092,54 zł
Wydatki po zmianach wynoszą 150.304.238,85 zł
Deficyt
1.623.146,31 zł
Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane
w budżecie o kwotę 1.300,00 zł (opracowanie 2 operatów szacunkowych będących
podstawą do ustalenia opłaty planistycznej) oraz rezerwę celową utworzoną
w budżecie na wydatki bieżące związane z wypłatą nagród dla nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w związku z Dniem Edukacji Narodowej
o kwotę 230.392,00 zł
(Zarządzenie Nr 0050.496.2016 z dnia 30.09.2016 roku),
2) Dochody po zmianach wynoszą 148.909.307,07 zł
Wydatki po zmianach wynoszą 150.532.453,38 zł
Deficyt
1.623.146,31 zł
Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane
w budżecie o kwotę 201.641,00 zł (157.641,00 zł – zwrot nienależnie uzyskanej części
oświatowej subwencji ogólnej za 2012 i 2013 rok, 44.000,00 zł – zabezpieczenie
środków na bieżące finansowanie wydatków, zgodnie z potrzebami).
(Zarządzenie Nr 0050.527.2016 z dnia 12.10.2016 roku).
2. Dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok. Zmieniono
zarządzenie Nr 0050.5.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2016 oraz
zarządzenie Nr 0050.42.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia
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harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2016 roku
(Zarządzenie Nr 0050.492.2016 z dnia 28.09.2016 roku, Zarządzenie Nr 0050.495.2016
z dnia 30.09.2016 roku, Zarządzenie Nr 0050.497.2016 z dnia 30.09.2016 roku,
Zarządzenie Nr 0050.528.2016 z dnia 12 października 2016 roku).
3. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych niż wynikające z harmonogramu realizacji
wydatków budżetu Miasta w 2016 dla jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(wydatki bieżące) w tym: o kwotę 1.500.00,00 zł we wrześniu 2016 roku, o kwotę
1.200.000,00 zł w październiku 2016, o kwotę 1.200.000,00 zł w listopadzie 2016 roku
(realizowanie od 1 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci) (Zarządzenie Nr 0050.483.2016 z dnia 26 września
2016 roku).
4. Przekazano do Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie, ul. Katowicka 68, 43-400 Cieszyn,
dowodem PT nr 19/GN/2016 nakłady inwestycyjne poniesione na zadanie inwestycyjne
„Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej
w Cieszynie” w wysokości 87.823,36 zł (Zarządzenie Nr 0050.523.2016 z dnia 12.10.2016
roku).
5. Przekazano do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w
Cieszynie, ul. Generała Józefa Hallera 8, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 18/GN/2016
nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne „wymiana okien i drzwi
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie” w wysokości 175.100,22 zł
(Zarządzenie Nr 0050.522.2016 z dnia 12.10.2016 roku).
V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego:
1.

Zarządzono przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu
współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. Wyznaczono termin
rozpoczęcia konsultacji na dzień 21 września 2016 roku, a termin zakończenia na dzień
3 października 2016 roku. Ustalono treść ogłoszenia i umieszczono je na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego
w Cieszynie. Powołano Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w składzie:
1) Helena Smolarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) Małgorzata Węgierek – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego,
3) Cezary Cieńciała – naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego,
4) Izabela Błaszczok – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Na przewodniczącego Zespołu powołano Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
(Zarządzenie Nr 0050.480.2016 z dnia 21.09.2016 roku).
2. Wprowadzono nowy Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz
instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji (Zarządzenie
Nr 0050.520.2016 z dnia 21.09.2016 roku).
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3. Wprowadzono nowy Regulamin udzielenia pożyczek organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze
pożytku publicznego (Zarządzenie Nr 0050.531.2016 z dnia 17.10.2016 roku).
VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:
Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w m-cu październiku br. projekty uchwał
i materiały w następujących sprawach:
1) informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016,
2) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok
2017,
3) uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok
2017,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny:
Bobrka, Liburnii i Pastwisk,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ulicy Bielskiej, ulicy Kossak
-Szatkowskiej, ulicy Morcinka i ulicy Kargera.
VII. W pozostałych sprawach:
1.

Zmieniono Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie (zaktualizowano
kompetencje Sekretarza Miasta) (Zarządzenie Nr 0050.474.2016 z dnia 21.09.2016 roku).
2. Uchylono zarządzenie nr 0050.399.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2016
roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.359.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia
4 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy za świadczenia przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Cieszynie (Zarządzenie
Nr 0050.478.2016 z dnia 21.09.2016 roku).
3. Wprowadzono Regulamin wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych
straży pożarnych działających na terenie Gminy Cieszyn, za udział w działaniach
ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę Cieszyn. Utraciło moc Zarządzenie Nr 766/II/2010 Burmistrza
Miasta Cieszyna z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom ochotniczych straży pożarnych Miasta
Cieszyn za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym (Zarządzenie
Nr 0050.479.2016 z dnia 21.09.2016 roku).
4. Zmieniono załącznik nr 2 do Instrukcji regulującej sprawy gospodarki paliwowej
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Cieszyna wprowadzony
zarządzeniem nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych

9
9

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia
eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn
(Zarządzenie Nr 0050.481.2016 z dnia 26.09.2016 roku).
Przystąpiono do przeprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna akcji „Koperta życia”
(Zarządzenie Nr 0050.482.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26.09.2016 roku).
Przekazano do realizacji do komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie
i miejskich jednostek organizacyjnych uchwały Rady Miejskiej Cieszyna podjęte na XXV
sesji w dniu 29 września 2016 roku (Zarządzenie Nr 0050.494.2016 z dnia 30.09.2016
roku).
Do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie w czasie jego
nieobecności wyznaczono, w miejsce Pani Aleksandry Stanieczek, nauczyciela tego
Przedszkola Panią Ewę Galeję (Zarządzenie Nr 0050.499.2016 z dnia 3.10.2016 roku).
Postanowiono wyposażyć Szkoły Podstawowe Nr 1 , Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 7
w Cieszynie w sprzęt diagnostyczny do gimnastyki korekcyjnej tj. sześć skoliometrów
Brunella o wartości 496,00 zł/1 szt. (Zarządzenia od Nr 0050.514.2016 do
Nr 0050.519.2016 z dnia 10.10.2016 roku).
Zmieniono zarządzenie Nr 0050.455.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia
3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia składu Rady Sportu oraz regulaminu jej działania
w ten sposób, że w § 1 treść występująca po zdaniu „Powołać Radę Sportu składającą się
z następujących przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie
kultury fizycznej:” otrzymała następujące brzmienie:
1) Marek Bakun – Towarzystwo Sportowe 1909 Piast Cieszyn
2) Wojciech Błachowicz – Octagon Team Cieszyn
3) Zbigniew Gryżboń – Klub Sportowy „MOSiR Cieszyn”
4) Włodzimierz Habarta – szkolnictwo ponadgimnazjalne
5) Michał Jaworski – Klub Jeździecki Cieszyn Pastwiska
6) Ireneusz Jeleń – Cieszyński Klub Sportowy PIAST
7) Grzegorz Konieczny – szkolnictwo podstawowe
8) Dariusz Massalski – Fundacja Talent Cieszyn
9) Mieczysław Prawdzik – Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy
10) Mariusz Siemasz – Klub Sportowy „MarioSport”
11) Janusz Stanieczek – Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS”
12) Mirosław Werner – szkolnictwo gimnazjalne
13) Janusz Widzik – Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” Cieszyn
14) Maciej Wróbel – Cieszyński Klub Motorowy
(Zarządzenie Nr 0050.526.2016 z dnia 12.10.2016 roku),
Wprowadzono scentralizowane zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie
Cieszyn i jej jednostkach budżetowych, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017
roku (Zarządzenie Nr 0050.529.2016 z dnia 14.10.2016 roku).
Zmieniono Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie – w zakresie
Referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (Zarządzenie
Nr 0050.530.2016 z dnia 17.10.2016 roku).
Ogłoszono tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
(Zarządzenie Nr 0050.532.2016 z dnia 17.10.2016 roku).
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13. Wyznaczono część działki nr 7/18 obręb 20, przy ul. Katowickiej w Cieszynie, o łącznej
powierzchni 80 m², do prowadzenia sprzedaży kwiatów, zniczy i innych akcesoriów
cmentarnych z 10 miejscami handlowymi (każde miejsce o powierzchni 8 m²) w dniach:
29.10.2016 r. - 2.11.2016 r. (Zarządzenie Nr 0050.541.2016 z dnia 17.10.2016 roku).

Cieszyn, dnia 19 października 2016 roku
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